
Uma Conversa entre Márcio Vilela e Sofia Silva                         Lisboa/Brasil - Lisboa, Julho, 2014 
 
 
Sofia: Esta conversa surge na sequência do teu mais recente livro sobre o trabalho que fizeste nos 
Açores. As poucas questões que tenho latentes sobre as imagens colocar-tas-ei mais à frente. Para já, 
aquilo que me intriga é o objecto livro, nomeadamente as opções de fabricação, produção e distribuição 
que fizeste. Antes de avançar para perguntas muito específicas, podes-nos dar uma ideia das razões 
por detrás das tuas escolhas?  
 
Márcio: Nos projectos que faço tento sempre deixar um objecto que fale sobre o processo de criação. 
Em Mono foi a caixa de Polaroides, que conta os dois anos de produção da peça, num dos outros 
projecto que estou actualmente a desenvolver é um caderno de transferências... é sempre assim, fica 
sempre algo.  
Sempre quis fazer um livro, mas nunca consegui chegar a um compromisso entre o trabalho manual e 
pessoal destes objectos e um livro impresso numa gráfica. Comecei então a estudar um objecto que 
seria feito novamente a mão, como um livro... mas que teria de ter um aspecto handmade.  
O livro é impresso por mim, pelo mesmo processo que faço minhas fotografias (jacto de tinta), numa 
impressão contínua de 5m. Numa gráfica isto seria impossível, o livro teria de levar colas para unir os 
cadernos. A capa do livro é feita em papel madeira, cortado à medida do livro. Eu passei muito tempo à 
procura deste papel, tinha de ser algo realmente especial. As inscrições na frente e verso do livro 
(‘Azores’ e o mapa de São Miguel) são feitas à mão por transferência de pigmento (processo que uso 
noutros trabalhos). 
O livro vem nunca caixa de cartão, feita também a mão. Queria que quem abrisse a caixa sentisse que 
está a receber algo especial, queria que sentissem que o que esta ali dentro faz parte de mim e que é 
único.   
Dentro do livro temos um texto do Eder Chiodetto e um print extra, que não faz parte da exposição da 
série Azores. Esta imagem extra conta a história do que vivi nestas 4 semanas em São Miguel, a beleza 
extrema, a liberdade, a solidão e o medo... um mix poderoso de emoções. O texto do Eder é lindíssimo, 
e surge de conversas que tivemos sobre essas emoções. Acho que ele conseguiu dizer muita coisa que 
eu senti e que nem tinha pensado ainda. 
Como trata-se de uma edição muito reduzida, 100 exemplares, a distribuição é feita de forma pessoal 
também. As pessoas vêm ter comigo buscar os livros, conversamos.. é tudo pessoal. O livro não vai ser 
distribuído em livrarias. Apenas 3 locais vão vender os exemplares para além de mim, a Photo Book 
Korner e o Carpe Diem em Lisboa e a Livraria Madalena em São Paulo. Entretanto as cópias 
disponibilizadas para estes locais não excedem os 10 exemplares no total. Eu quero mesmo que as 
pessoas venham ao meu encontro.  
 
Sofia: És tu que estás a fazer tudo manualmente?  
 
Márcio: Já não... no início fiz a escolha dos materiais, maquetes, a caixa, tudo só. Depois pedi ajuda a 
uma designer, a Joana Durães, para paginar tudo. Depois de afinar o processo comecei a fazer os livros 
finais, o problema é que eu levava um dia inteiro para acabar cada exemplar, a este passo nunca mais 
acabaria o projecto. Então decidi falar com o Luís Rendeiro, em Tomar, para ele me ajudar. Ele dobrar e 
cortar as tiras impressas de 5m e ele também faz as caixas. Sempre a mão.  
Eu trago tudo para meu atelier em Lisboa e finalizo o processo, faço as transferência de pigmento, 
imprimo e corto as imagens extra que vêm dentro do livro, insiro o encarte com o texto, assino e número 
tudo. Depois coloco na caixa e esta pronto. 
 
Sofia: E porquê essa preferência pelo processo artesanal ao invés do processo industrial? São opções 
que têm a ver com uma ligação emocional, com um “trabalho afectivo” ou é uma forma de rodear o 
produto de características que potenciam o seu valor económico, como a singularidade, a raridade, 
entre outras coisas?  
 
Márcio: É apenas um processo emocional muito forte, não sei se o facto de ser feito de forma artesanal 
poderá efectivamente potenciar o valor econômico do objecto. Acho que isto acontece muito mais 
facilmente pelo conteúdo e pela maneira como as coisas se desenvolvem dentro de um livro do que 
pelos materiais e forma como é fabricado. Para além disto o livro tem um valor para venda relativamente 



baixo, muito perto do custo de produção. O que me interessou aqui foi passar dos objectos que venho 
fazendo para um livro, mas sem perder este controle manual das coisas. 
 
Sofia: Penso que o valor de um livro, como o de quase tudo o resto, depende em grande parte do valor 
nominal do autor. Se tiveres essa autoridade, tudo o que produzires tem valor. Mas o que me interessa 
aqui é que o teu livro surge numa altura em que o produto artesanal, para além de estar na moda, está 
a ser altamente sobrevalorizado. A meu ver, por vias de uma reacção à alienação entre autor e obra que 
tem vindo a crescer desde a Revolução Industrial do século XVIII e que parece estar agora a atingir um 
expoente com todas as novas tecnologias a trazerem a noção de “trabalho virtual”. Bom, mas o que 
quero perguntar é: ainda que não seja uma estratégia, importa-te que essa ligação emocional com o 
processo manual se traduza em valor económico? 
 
Márcio: Sim, concordo que o valor de um livro possa depender em parte do valor nominal do autor, mas 
também penso que o público que consome arte é mais atento do que julgamos, não diz que gosta ou 
aprova algo pela assinatura no canto da obra. 
Acho que a obra de arte tem de circular, chegar as pessoas. Quem não tem apoio para por um livro de 
alto custo na gráfica faz à mão mesmo.. o que vai ser avaliado no final é a consistência do trabalho. 
Um artista que segue uma “moda” fica refém dessa estratégia, está sempre à procura de referências 
que não vêm de si, à espera da aprovação do mercado. Sempre achei que um verdadeiro artista produz 
porque precisa, mesmo sem recompensa financeira ou reconhecimento... é um alimento emocional. 
Conheço muitas pessoas assim e sempre as admirei por isso. 
Em relação à tua pergunta posso dizer que me importo com a valorização económica das minhas 
peças, mas este não é certamente meu objectivo. 
 
Sofia: E no caso deste projecto, como é que pensas que o lado artesanal do livro se adequa às 
imagens? Suponho que o livro não deixasse de fazer sentido mesmo que fosse todo produzido através 
de métodos industriais, por isso o que é que esta personalização do objecto acrescenta às fotografias, a 
teu ver? 
 
Márcio: Estas imagens tem uma dimensão relativamente grande, 120x150cm. Numa parede este 
conjunto de 6 imagens tem uma relação diferente com o espectador, pode-se observar ao longe para ter 
a noção geral da composição mas também podemos nos aproximar para ver os seus pormenores... mas 
no final acaba por ser um objecto com um presença física muito forte. 
Acho que este livro deixaria de fazer sentido se fosse feito por métodos industriais, estou a falar deste 
livro em específico obviamente. Não sei ao certo se é o objecto livro que acrescenta algo às fotografias 
ou o contrário, talvez no final sejam mesmo uma coisa só.  
A relação com o livro é muito diferente da relação com a imagem na parede de uma galeria, é mais 
pessoal. Quando estamos com um objecto feito por métodos artesanais na mão esta relação é ainda 
mais íntima, existe a noção que o que estamos a segurar é delicado, que precisa ser manuseado com 
cuidado, precisa de tempo para ser visto também. Esse tempo, esta demora, são importantes.  
Para mim este livro traz experiências sensoriais muito fortes, para além das imagens temos as texturas 
variadas dos papéis, o cheiro do cartão... com alguma atenção podemos também sentir o cheiro do 
solvente utilizado para fazer a transferência de pigmento. É um objecto que vai se descobrindo e isto só 
fortalece esta tal relação afetiva que tanto falo.  
 
Sofia: Daí eu falar da alienação, porque a grande maioria das pessoas cria empatias muito mais 
imediatas com objectos em que a extensão do corpo do autor é reconhecível, mas julgo que essa 
empatia não é mais ou menos natural (não acredito em discursos essencialistas), mas sim a reacção a 
um discurso de sinceridade e essa sinceridade pode estar tanto presente em produtos manufacturados 
ou industriais. Como és tu enquanto espectador, também crias maior empatia com obras em que a 
pegada do autor é reconhecível, ou isso é-te indiferente? 
 
Márcio: Existe certamente uma expectativa que crio quando vou ver um trabalho de alguém que gosto 
muito, seja um diretor de cinema, um artista plástico, um músico... vou sempre com um ar muito curioso 
e aberto a receber essa tal experiência. Já saí de exposições em que fiquei mais de 1h sem querer falar 
com ninguém, ou então não queria ter mais nenhum estímulo visual (tanto quanto possível), queria 
digerir tudo com calma... já fiquei mais de 1h sentado no chão de uma sala escura na TATE a ver um 



esboço do Da Vinci (e tinham cadeiras)...fiquei inerte no chão, aquilo não me saia da cabeça. Isto já 
aconteceu algumas vezes e algumas destas experiências foram com autores de que nunca tinha ouvido 
falar. Este desconhecimento da pegada do artista só acentuou a experiência, como se eu estivesse 
acabado de descobrir uma nova cor. 
Com artistas que conheço sou muito emocional nas análises que faço, posso gostar muito e ficar neste 
tal estado de “bloqueio sensorial” que falei ou ficar mesmo desiludido pelo que vi... mesmo triste como 
se tratasse de uma desilusão. Eu não vou ver uma peça à espera do sucesso ou fracasso do artista 
(porque as vezes sinto que as pessoas torcem contra mesmo), vou à procura da surpresa e espero que 
esta surpresa abra mais uma porta na minha cabeça.  
 
Sofia: É curiosos que a fotografia seja precisamente o medium que mais polariza, é profundamente 
subjectiva no processo e tendencialmente objectiva na apresentação. Nesta tua série isto parece-me 
bem claro: por um lado a instalação das fotografias, pública, sem anomalias, obrigando a uma certa 
distância para que haja contemplação; por outro, o livro artesanal, uma experiência sensorial de 
proximidade. Sentes-te bem nesta bipolaridade, entre o discurso privado e o público?  
 
Márcio: Não me incomoda, acho que são situações distintas. A exposição é sempre a apresentação do 
resultado final, gosto muito de ver a reacção das pessoas frente às obras, por vezes passo por 
espectador e junto-me a um grupo para partilhar esta experiência. Na exposição da série Bird Eye View 
cheguei a ficar junto a um casal que se perguntava o que seria o ponto branco no meio da imagem 
azul... perguntei-lhes o que achavam que era e depois de pensar um pouco responderam que seria um 
avião. Eu disse que era um navio, de repente as expressões mudaram em suas faces, naquele 
momento o céu converteu-se em mar. Foi uma situação muito especial para mim. 
Por outro lado as inaugurações deixam-me num misto de emoções, parte de mim esta feliz por ter 
finalizado um projecto mas outra parte está em profunda tristeza por ter acabado o projecto... Nos 
Açores isto foi muito forte.  
Para mim o que importa mais é o processo e não o resultado final, o que vale é esta experiência, 
permitir-me ao erro e ao sonho. 
No caso dos objectos que faço, como o livro Azores, esta relação é bastante diferente. O objecto 
perdura, sempre que abro ele é “novo”, não é mais uma lembrança mas sim algo que se toca. 
 
Sofia: Na verdade a fotografia sempre esteve ligada ao acto de deambular e tu pareces particularmente 
atraído pelo contraste entre a infinitude da paisagem e os limites da dimensão humana. Por isso, para 
terminar, e porque o teu discurso ao longo desta conversa se tem pautado por um tom de proximidade, 
queria fazer-te uma pergunta que sei que não é fácil de responder, mas que me parece inevitável: de 
que é que andas à procura?  
 
Márcio: De problemas... estou sempre e inevitavelmente à procura de problemas. Não falo de 
dificuldades, confusões ou sofrimento, mas sim de desafios que estejam sempre no limiar do possível.  
Eu entedio-me facilmente, a rotina tem um efeito nocivo em minha vida, ao mesmo tempo que conforta 
(garante a segurança e estabilidade) impede-me de avançar.  
É muito curiosa esta tua pergunta nesta fase da minha vida, pois estou novamente em mudanças. Não 
vou me alongar com histórias, nem pretendo passar por um ser humano destemido e extremamente 
desapegado... não o sou.  
Em 2002 eu estava numa situação de extremo conforto, no Brasil. Estava no final do terceiro ano do 
curso de Medicina Veterinária, com uma vida emocional e financeiramente estável, tinha muitos amigos 
e a minha família junto de mim. Era um cenário perfeito para quem queria “ser alguém”... esta coisa que 
nossos pais morrem de medo de não conseguirmos alcançar. Eu não era infeliz, mas eu estava 
irremediavelmente aborrecido, entediado. O “pack felicidade” já estava ali, mas faltava mesmo algo... 
faltava quebrar a rotina. “Agua parada apodrece”, sempre me disse meu irmão. Ele tem total influência 
nas decisões que tomei em relação a arte. 
Quando descobri a fotografia, em 2001, foi como se novamente estivesse a descobrir o mundo. Ao 
invés de “descobrir uma cor” eu senti que andava a ver o mundo a preto e branco... foi arrebatador, 
incontrolável. Tão profundo que em menos de um ano eu estava com duas malas no aeroporto da 
minha cidade, Recife, a caminho de Tomar... sabia que lá tinha uma licenciatura em Fotografia e pouco 
mais.  
Os tempos em Tomar foram muito duros, mas também produtivos, aprendi muito mesmo.  



Foi o desapego que me trouxe aqui. Em Recife estava bom tempo, tinha a praia, os amigos, liberdade 
financeira, um amor “eterno”... mas e dai?! 
Digo que a tua pergunta é pertinente neste momento pelo mesmo motivo, estou novamente entediado... 
extremamente acomodado e aborrecido. Sou professor de fotografia há 8 anos, adoro das aulas, mas 
isto está a tomar todo o tempo e disponibilidade mental que disponho, ao mesmo tempo que é um 
conforto muito grande. Eu “sou alguém”, um professor do ensino superior. Sei que no dia 23 de cada 
mês virá sempre um bálsamo que alivia a dor e acalma o tédio. É uma espécie de “I have a car to go to 
work to pay my car”, ou algo assim. Por isto eu estou de saída, não vou continuar esse trabalho. 
Adoro dar aulas, sinto-me vivo quando estou dentro de uma sala de aulas com meus alunos, mas as 
questões extra-classe matam-me. Resolvi ser “ninguém”, resolvi ser aquilo que sempre quis mas nunca 
tive coragem para abraçar inteiramente... um artista. Quando estou envolvido nos meus projectos nunca 
há tédio, nunca há ansiedade...  
Acho que esta minha atitude de insatisfação permanente é um reflexo da uma infância extremamente 
entediante, passada dentro de um apartamento com poucos amigos e pouca coisa para fazer para além 
de ir sofrer diariamente para a escola... sempre fui um péssimo aluno diga-se de passagem. Isto só 
mudou em Tomar, quando passei a estudar aquilo que realmente gostava, foi ai que descobri que o 
segredo para se ter sucesso é fazer o que se gosta… nunca mais vou deixar que ninguém me tire isto. 
Este aborrecimento reflete-se muito no meu trabalho, tudo o que parece fácil à partida causa 
desinteresse. Isto levanta-me um sem número de problemas, quer financeiros quer emocionais. Na 
residência dos Açores a proposta era muito simples, eu teria quatro semanas para fotografar livremente 
e desfrutar da ilha... trabalhar e descansar ao mesmo tempo. É claro que eu tinha de tornar a minha 
vida difícil, por isso acordava cedo todos os dias e percorria a ilha de um lado ao outro sem parar, a 
comer sandes e leite com chocolate dos Açores. Trabalhava até anoitecer, ia a sítios extremamente 
remotos, sempre só, abusei imenso do poder que um Jipe tem de transportar uma pessoa do ponto A ao 
ponto B... entrava em estradas onde poderia não haver saída. Descia, subia, fazia marcha atrás... Não 
havia música no carro, não havia companheiro de viagens. Havia o silencio, um eterno silencio que 
nunca havia experimentado... saía para onde estavam as montanhas e as vacas, as pessoas 
simplesmente não estavam lá. Tinha a sensação de estar a percorrer uma ilha deserta a maior parte do 
tempo. Quando regressava a noite não havia ninguém em casa para partilhar as aventuras do dia. 
Parece estranho, mas não conheci ninguém na ilha, mantive-me só e a margem... talvez por uma 
incapacidade social, falta de tempo para isto... não sei bem. 
É claro que isto causou-me problemas físicos, ao final de três semanas fui levado as urgências na 
madrugada de São Miguel, devia estar desidratado, hipoglicémico... em choque mesmo. O meu corpo 
simplesmente recusou-se a continuar... fiquei horas internado à soro. Neste dia cheguei ao limite físico, 
a paisagem literalmente esmagou-me. Dois dias em casa a descansar e... comecei tudo novamente. 
Não consigo fazer de outra forma.  
Outro dia em conversa com o Daniel Blaufuks falávamos sobre jogos de xadrez, eu dizia-lhe que era 
muito chato jogar comigo porque eu tinha uma estratégia suicida no jogo, ele respondeu, em tom de 
brincadeira, que eu tinha uma estratégia suicida na vida. Eu sorri, aceito isto como um elogio, 
principalmente vindo de um amigo. 
Não penso ser uma pessoa forte por estas coisas, pelo contrário, meu corpo da claros sinais de que 
estou a passar dos limites, mas ao mesmo tempo é isto que me faz querer estar “aqui”.  
Numa outra situação, bem recente, este modus operandi levou-me a uma grande discussão com um 
grande amigo curador, o Lourenço Egreja. Ele convidou-me para uma residência artística nas 
Berlengas, a ideia era ficar na ilha dez dias e produzir um trabalho naquele arquipélago, novamente a 
trabalhar e descansar um pouco. Desta vez eu levei o projecto ao extremo, simplesmente decidi não 
ficar na ilha... “vou sair de la”, pensei. Comprei uma balsa de sobrevivência, daquelas que se jogam ao 
mar quando um navio vai ao fundo e insuflam-se automaticamente. Vou simplesmente virar um 
náufrago voluntário, ficar a deriva no mar até chegar um dia a terra... sempre só. A escala deste projecto 
causou muitas preocupações nele, compreensivamente, ninguém quer sentir-se responsável pela morte 
de um amigo... a discussão tinha mesmo esta base: “A decisão é minha, não me podes impedir”, por um 
lado, e “não te deixo fazer isso, não quero que morras”, pelo outro. É duro ouvir “não me podes impedir” 
de um amigo. Lamento profundamente causar este tipo de angústias nas pessoas... mas não consigo 
evitar, faço porque preciso fazer... eu vou fazer. Existe esta curiosidade que me faz avançar de qualquer 
forma, quando eu decido fazer é quase impossível parar. Quando decidi vir para Portugal foi a mesma 
coisa, “não me podes impedir”... e ca estou eu. 



Uma grande amiga alemã, a Jessica Lennan, uma vez chamou-me “trouble maker”... adorei, rimos 
imenso disto. É isso, eu gosto de procurar problemas para resolver, acho que é disto que estou a 
procura. Como se estes problemas fossem labirintos inventados por mim... há sempre uma saída, eu sei 
que sim. É isto que me faz avançar, por mais difícil que seja sei sempre que existe uma forma de sair de 
lá.  
Por isto, e voltando à tua pergunta, acho que estou à procura de sonhar livremente... sonhar causa-me 
estes problemas. 
 
Sofia: Obrigada por esta disponibilidade para te dares a conhecer e te expores nas tuas forças e 
fragilidades. Obrigada pela conversa. Boa sorte com o projecto da deriva, não tenho dúvidas que serás 
bem sucedido, tanto na dimensão mais imediata de quebrar a rotina e ir à aventura, como na dimensão 
mais espiritual. Um dia numa aula de doutoramento em que discutíamos a velha questão da definição 
de ‘arte’ houve um colega que sugeriu que o artista é um ‘problem solver’… suspeito que te identifiques 
com isto. Até breve Márcio. 


